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Zorgkracht is een overkoepelende term voor de ondersteuning die 
iemand vindt in zijn persoonlijk netwerk: hulp bij praktische zaken, 
zorg voor kinderen of ouderen, gezelschap en sociaal contact, emotio-
nele steun, eenvoudige medische verzorging, enz. Hoe meer je een 
beroep kan doen op anderen, hoe draaglijker het dagelijks leven.

Het Vlaamse welzijnsbeleid kiest uitdrukkelijk voor vermaatschappe-
lijking van de zorg. Het doel daarvan is dat mensen voor hun dagelijk-
se zorg zoveel mogelijk terecht kunnen bij hun familie, vrienden, buren 
of vrijwilligers. Reeds in 2016 vroeg Inclusief Brussel1 zich af of de 
meest kwetsbare groepen in onze samenleving wel meekunnen in dat 
proces van vermaatschappelijking. Zal dit niet eerder hun toegang tot 
de zorg bemoeilijken? Om die vraag te beantwoorden werd een onder-
zoek uitgevoerd naar de zorgkracht van persoonlijke netwerken van 
Brusselaars.2 

In dit cahier vindt u de resultaten van dit onderzoek. Daaruit blijkt dat 
veel Brusselaars slechts een heel beperkt informeel netwerk hebben, 
en dat zeker kwetsbare mensen nauwelijks een beroep kunnen doen 
op hun buren, vrienden, familie of gezin. Als de informele zorg ont-
breekt, wordt de formele zorg nog belangrijker. Dit onderzoek beves-
tigt de hypothese dat vermaatschappelijking van de zorg het draag-
vlak van kwetsbare mensen extra belast.

Vanuit die vaststelling gaat dit cahier dieper in op het begrip vermaat-
schappelijking van de zorg en worden aanbevelingen geformuleerd 
voor het beleid. Als het doel is om de zorg van kwetsbare Brusselaars 
te versterken, zal de overheid daar in moeten investeren. Het Kennis-
centrum WWZ wil daar de komende jaren, samen met Inclusief Brus-
sel, verder voor blijven ijveren.

Rebecca Thys
medewerker sociale uitsluiting
Kenniscentrum WWZ

1 Inclusief Brussel is een 
overlegplatform van CAW 
Brussel, Samenlevings–
opbouw Brussel, Brussels 
Platform Armoede en het 
Kenniscentrum WWZ.

2 Rebecca Thys, De zorg-
kracht van persoonlijke 
netwerken. Een onder-
zoek naar de aanwezig-
heid van ondersteuning 
en zorg in het sociaal 
netwerk van vijf groepen 
Brusselaars, Kenniscen-
trum WWZ en Inclusief 
Brussel. (2018)

Hoe sterk 
zijn informele zorgnetwerken?
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De inhoud van het begrip vermaatschappelijking van 
de zorg is niet altijd eenduidig: men wil er verschillen
de doelen mee bereiken, de onderliggende visie is 
soms tegenstrijdig, en het roept vaak vragen op over 
wat het in de praktijk betekent. Een korte schets.

Door in te zetten op informele zorg, wil de Vlaamse  
overheid vier resultaten boeken: 
- een warmere samenleving met een sterker sociaal 

weefsel,
- een meer inclusieve samenleving waar de zelfredzame 

burger, zijn omgeving, vrijwilligers en professionele 
hulpverleners samenwerken,

- een meer krachtgerichte hulpverlening die vertrekt 
vanuit het potentieel van elk individu en zijn netwerk,

- een reorganisatie van de ondersteuning, binnen de 
bestaande budgettaire context.

Onder deze doelstellingen schuilen verschillende debat-
ten en denkrichtingen.
- Een moreel debat over het belang van een warme  

samenleving waarin we terug meer zorg dragen voor 
elkaar.

- Een sociologisch debat over de gevolgen van de indivi-
dualisering in de samenleving.

- Een agogisch debat over het streven naar een meer  
inclusieve samenleving voor kwetsbare burgers.

- Een methodisch debat over het belang van kracht-
gerichte hulpverlening.

- Een bestuurlijk debat over een haalbare en efficiënte 
publieke financiering van de toenemende kosten voor 
zorg en welzijn.

De moeilijkheid is dat argumenten die gelden in het ene 
debat, tegenstrijdig kunnen zijn met argumenten in een 
ander debat. Neem bijvoorbeeld het morele appel om in 
onze individualistische samenleving terug meer zorg te 
dragen voor elkaar, iets waar veel mensen het mee eens 
zijn. Het sociologisch debat legt dan weer de structurele 
factoren van die individualisering bloot: het hectische  
leven van tweeverdieners, de permanente tijdsdruk, 
meer echtscheidingen en meer eenoudergezinnen,  
veranderde familiestructuren, de afbraak van sociale 
weefsels door de verstedelijking, enz. Men kan als burger 
wel belang hechten aan directe solidariteit in de buurt of  
onder familieleden, maar er zijn natuurlijk maar 24 uur 
in een dag. Een alleenstaande werkende moeder met 
jonge kinderen zal van die 24 uur niet veel tijd overhou-
den om ‘meer zorg te dragen voor elkaar’ en zich te  
engageren in een vereniging of voor familieleden die  
veraf wonen. 

Het debat over de vermaatschappelijking van de zorg 
gaat ook altijd over de grenzen ervan. Het streven naar 
een inclusieve samenleving overstijgt het domein van 
welzijn en zorg. De individuele hulpverlening kan mensen 
versterken, stimuleren en ondersteunen om een plaats 
te verwerven in de maatschappij. Maar het zal vooral  
de samenleving zijn die zich moet aanpassen en moet 
instaan voor toegankelijk onderwijs, een inclusieve 
arbeidsmarkt, vrijetijdsactiviteiten voor iedereen,  
vervangingsinkomens boven de armoedegrens, enz.  
Wie de zorg wil vermaatschappelijken, moet ook zorg 
dragen voor die maatschappij.

Vermaatschappelijking van de zorg
een begrip dat vele ladingen dekt
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Om de zorgkracht van persoonlijke netwerken te onder
zoeken, werden 212 Brusselaars ondervraagd bij acht  
organisaties in 1000 Brussel: twee organisaties die  
voornamelijk een middenklasse publiek bereiken en zes  
organisaties die verschillende groepen mensen in armoede 
bereiken. Er werd hen gevraagd in welke mate ze met hun 
zorgvragen terecht kunnen bij hun buren, vrienden, familie 
of gezin.

Dit onderzoek onderzocht het verband tussen iemand zijn  
socio-economische positie – een betaalde baan, een hoog of 
een laag inkomen, een hoog of een laag diploma of al dan niet 
dakloos zijn – en de mate waarin hij of zij op hulp kan rekenen 
in zijn persoonlijk sociaal netwerk.

189 enquêtes en 23 diepte-interviews leverden volgende  
resultaten op.
• Hoe lager iemand zijn inkomen, hoe minder hij kan terug-

vallen op een persoonlijk sociaal netwerk. Hoe minder sterk 
men staat, hoe minder zorg het kerngezin kan bieden.

• Mensen in armoede zijn terughoudend om hulp te vragen 
en hebben minder vertrouwen in anderen. Ze hebben vaak 
zoveel problemen dat ze minder kunnen investeren in zorg 
en ondersteuning. Daardoor verbrokkelt de zorgkracht van 
hun persoonlijk sociaal netwerk nog meer. Hoe zwakker 
iemand zijn sociaaleconomische positie, hoe minder hij een 
beroep kan doen op anderen.

• Voor wie sociaaleconomisch zwak staat, heeft professionele 
hulp een gunstig effect op de informele contacten met 
vrienden en buren.

Een onderzoek bij 212 Brusselaars
Vraag jij soms hulp  
aan familie, vrienden of kennissen?
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Er werden 189 enquêtes afgenomen bij het publiek van

29

De Markten 
het Gemeenschapscentrum aan de 
Oude Graanmarkt

33

Het Muntpunt 
een bibliotheek, infopunt en 
ontmoetingsplek aan het Muntplein

46

Chez Nous/Bij Ons vzw 
een inloopcentrum voor dak- en 
thuislozen in de Kartuizersstraat

41

Hobo vzw biedt dagbesteding 
aan dak- en thuislozen in de 
Kogelstraat

40

ONE (Offi  ce de la Naissance et de 
l’ Enfance) is de Franstalige tegen-
hanger van Kind en Gezin in de 
Zespenningenstraat
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Ik heb geen vrienden
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Ik ben alleenstaand

Hoe ziet uw sociaal 
netwerk eruit?

Ik ken max. 2 buren bij de voornaam
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%%

Percentage deelnemers dat zelden 
of nooit een beroep doet op 

iemand uit zijn persoonlijk netwerk

Percentage deelnemers dat het voorbije jaar hulp vroeg aan iemand
 Emotionele hulp Praktische hulp
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op mijn buren
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Ik doe zelden een beroep 
op mijn gezin
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Conclusies uit 
het onderzoek
Het onderzoek naar de zorgkracht 
van persoonlijke netwerken werd 
opgebouwd rond twee centrale 
vragen: in welke mate kunnen 
Brusselaars terecht bij hun buren, 
vrienden, familie of hun eigen  
gezin voor hulp of ondersteuning, 
en in welke mate worden die  
informele zorgrelaties bepaald 
door hun sociaaleconomische  
positie? Het onderzoek leidde tot 
vijf conclusies.

Brusselaars vragen niet vaak 
hulp aan hun naasten,  
ongeacht hun sociale status 

• Brusselaars hebben heel weinig contact 
met hun buren: 40 tot 60 procent kent 
hoogstens 2 buren bij de voornaam, 
80 tot 90 procent doet nooit of zelden een 
beroep op een buur.

• De meeste Brusselaars hebben hoogstens 
5 vrienden en doen daar zelden een 
beroep op.

• Van alle Brusselaars doet 40 tot 70 procent 
soms een beroep op zijn familie. De helft 
tot 85 procent heeft geen familie in  
Brussel.

• Als men op iemand een beroep doet, is dit 
in eerste instantie in het eigen gezin. 

Voor de grote meerderheid van Brusselaars 
zijn burencontacten zeer schaars, vrienden 
worden zelden lastig gevallen met een hulp-
vraag en familieleden wonen vaak niet in 
Brussel. In de mate dat men soms hulp of 
ondersteuning vraagt, gebeurt dit vooral  
in het eigen gezin. Veel mensen zijn echter 
alleenstaand.

De evolutie naar meer vermaatschappelij
king van de zorg staat haaks op de realiteit 
in Brussel waar zeer weinig mensen een 
beroep kunnen doen op hun naasten voor 
hulp of ondersteuning. De overgrote 
meerderheid van de ondervraagden gaven 
wel aan dat ze graag meer buren en vrien
den wilden leren kennen.

Iemand zal pas hulp en 
ondersteuning vragen, 
als hij of zij die eerst 
heeft kunnen bieden

De mate waarin mensen ondersteu-
ning en zorg bieden aan anderen, 
blijkt uitstekend te voorspellen of ze 
ook zelf terecht kunnen bij buren, 
vrienden of familie. Niet enkel het  
inkomen, ook de onderlinge relaties 
spelen een belangrijke rol. Doordat 
mensen in armoede - vaak omwille 
van een grote draaglast - weinig 
steun kunnen bieden aan anderen, 
zullen ze er ook weinig vragen of  
krijgen. Enkel in het gezin speelt die 
wederkerigheid niet zo’n centrale rol. 
Mensen in armoede getuigen over de 
nefaste invloed van een gebrek aan 
vertrouwen, over schaamte die hen 
doet terugtrekken uit persoonlijke 
relaties en over het belang om zelf 
iets te kunnen bieden alvorens het 
gevoel te hebben om ‘recht’ te heb-
ben op hulp van anderen.

Dat mensen in armoede minder 
vertrouwen hebben in anderen, is 
bepalend voor de uitbouw van hun 
informele zorgnetwerken.
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Mensen in armoede  
kunnen nog minder dan 
andere Brusselaars bij 
iemand terecht 

Hoe lager op de sociale ladder, hoe 
minder iemand terecht kan bij buren, 
vrienden, familie of gezin. Wie finan-
cieel weinig te bieden heeft, heeft 
minder sociale contacten en kan die 
ook moeilijker onderhouden: eens 
trakteren of iemand uitnodigen zit  
er bijvoorbeeld niet in. 

Vermaatschappelijking van de zorg 
wringt met de realiteit van mensen 
in armoede. De verwachting dat 
deze mensen voor hun zorg en 
hulpvragen terecht kunnen bij hun 
familie of gezin, is niet of nauwe
lijks realistisch.

Contact met professio-
nele hulp versterkt het 
informele zorgnetwerk

De belangrijkste redenen dat men-
sen in armoede slechts zelden of 
nooit een beroep kunnen doen op 
hun buren, vrienden, familie of gezin 
voor hulp of ondersteuning, zijn hun 
lage inkomen en het gebrek aan 
wederkerigheid in hun relaties. Con-
tacten met professionele hulpverle-
ners kunnen dat patroon doorbreken. 

Meer contact met professionele 
sociale dienstverlening heeft een 
gunstig effect op de contacten in 
het eigen netwerk van buren en 
vrienden. Deze verzachtende 
invloed werd niet vastgesteld voor 
familie of gezin. 

De zorgkracht van  
informele netwerken 
wordt meer bepaald  
door sociaaleconomische  
factoren dan door  
demografische
Migranten van de eerste generatie 
vragen opmerkelijk minder prak-
tische steun aan hun familie dan 
andere Brusselaars. Voor emotionele 
ondersteuning kunnen ze wel bij hun 
familie terecht. Ze getuigen ook vaak 
over de morele steun door hun fami-
lie in het thuisland, dikwijls met 
behulp van WhatsApp, FaceTime of 
Skype. 
Of oudere Brusselaars en mensen 
met een migratie-achtergrond 
terecht kunnen bij buren en vrienden, 
hangt af van de hoogte van hun inko-
men. Hoe lager hun inkomen, hoe 
minder ze kunnen rekenen op een 
handje hulp of een luisterend oor  
van de buren en vrienden.

Het Brusselse verhaal over de  
zorgkracht van informele zorgnet
werken is eerder een verhaal van 
inkomen, draaglast, vaardigheden 
en toegankelijkheid van sociale 
diensten, dan een verhaal over  
leeftijd, geslacht, migratie 
achtergrond of verblijfsvergunning.
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Versterk de sociale netwerken van 
Brusselaars 

Niet elke Brusselaar heeft  zomaar een sociaal netwerk 
van familie, vrienden en buren om op terug te vallen. 
Zeker mensen in armoede ontberen vaak zo’n netwerk 
en zij kunnen dat ook niet zomaar op eigen kracht uit-
bouwen. Bovendien kennen veel Brusselaars weinig 
buren, maar geven ze wel aan dat ze graag meer contac-
ten en vrienden in de buurt zouden hebben. De praktijk 
leert dat de steun van een professionele sociale dienst 
vaak positieve resultaten afwerpt om de zorgkracht van 
het buren- en vriendennetwerk van hun cliënten te ver-
sterken. De Brusselse welzijnssector zou in toenemende 
mate moeten kunnen inzetten op de versterking van 
mensen hun informele netwerk. 

In Brussel vervullen veel zelforganisaties de rol van infor-
meel zorgnetwerk. Deze initiatieven blijven echter vaak 
onder de radar van publieke overheden of van het regu-
liere welzijnswerk. Nochtans vormen deze informele 
netwerken een uitstekende voedingsbodem voor de 
vermaatschappelijking van de zorg. Zelforganisaties van 
etnisch-culturele minderheden zijn immers gebaseerd 
op vrijwilligheid, spelen kort op de bal van de verande-
rende noden van maatschappelijk kwetsbare doelgroe-
pen, staan open voor iedereen en werken als vanzelf-
sprekend met een superdivers publiek. Het proces van 
vermaatschappelijking van de zorg zou hand in hand 
moeten gaan met het valoriseren en fi nancieren van 
deze waardevolle praktijken die zich van onderuit ont-
wikkelen door en voor burgers in maatschappelijk 
kwetsbare posities. 

Inclusief burgerschap begint bij 
weerbaarheid 

Om op zorg van anderen te kunnen rekenen, moet je 
eerst zelf hulp en ondersteuning kunnen bieden. Je 
moet daar de capaciteiten, tijd en middelen voor heb-
ben. Beleidsevoluties zoals de verhoging van de pen-
sioenleeft ijd of de inperking van het tijdskrediet, 
staan haaks op de ambitie van vermaatschappelij-
king van de zorg. Meer en langer werken is niet altijd 
verzoenbaar met het opnemen van zorgtaken in de 
privésfeer. Om in zorg en ondersteuning te kunnen 
investeren, moet je als burger voldoende draagkracht 
hebben. Dat geldt zeker voor mensen in armoede. 

Mensen met een laag inkomen trekken zich sneller 
terug uit persoonlijke relaties. Dit gebeurt, naast het 
gebrek aan fi nanciële middelen, vooral door wat dik-
wijls ‘de binnenkant’ van armoede wordt genoemd: 
gevoelens van schaamte, gebrek aan vertrouwen in 
anderen, het aangeleerde gevoel alles zelf te moeten 
kunnen beredderen. Vermaatschappelijking van de 
zorg zal voor mensen in armoede enkel haalbaar zijn, 
als ze eerst fi nancieel sterker worden en als de per-
soonlijke en structurele drempels verlaagd worden 
om volwaardig te kunnen deelnemen aan het maat-
schappelijk leven. Dat vraagt ook een sensibilisering 
van de samenleving, waar vooroordelen en gebrek 
aan tolerantie moeten worden aangepakt.
De ervaring om als waardevol te worden gezien en 
iets voor anderen te kunnen betekenen, is essentieel 
voor de uitbouw van duurzame ondersteunende con-
tacten.

Vier aanbevelingen
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Spreek mensen aan op hun kracht, 
niet op hun tekort

Hoe zwakker iemand zijn sociaal netwerk, hoe moei-
lijker het wordt om er een beroep op te doen. Dat 
zou de druk alleen maar verhogen, waardoor het 
netwerk verder afb rokkelt. Die druk wordt verlicht 
wanneer mensen in armoede een beroep kunnen 
doen op professionele hulp. Daardoor krijgen ze ver-
se ademruimte en worden dingen terug mogelijk. 
Zo wordt ook vermeden dat men zich verplicht voelt 
een beroep te doen op het persoonlijk netwerk, zelfs 
als dat eerder ‘teneerdrukkende’ contacten zijn.

Iemand zijn persoonlijke zorgnetwerk wordt vaak voorgesteld in 
concentrische cirkels. 

■ zorg begint bij zelfzorg
■ daarrond is er een cirkel met informele zorg 

zoals buren, vrienden of familie 
■ daarrond komt de cirkel van formele zorg 

zoals thuishulp, gezinszorg, sociale hulp, 
of verpleging

■ de buitenste cirkel verbeeldt de 
gespecialiseerde zorg

Dit model van concentrische cirkels stelt de infor-
mele zorg centraal en suggereert dat de professio-
nele zorg pas nadien zou komen. Wanneer de infor-
mele zorg echter niet aanwezig is, ontstaat vanuit 
deze voorstellingswijze al snel de neiging om men-
sen op hun eigen verantwoordelijkheden en tekor-
ten te wijzen. Deze zienswijze is maar enkele stap-
pen verwijderd van het individuele schuldmodel.

Vermaatschappelijking van de zorg 
vraagt om maatwerk

De voorstelling ‘eerst informele zorg, daarna professi-
onele zorg’, klopt niet. Beiden komen samen voor en 
vullen elkaar aan. Dat kan beter voorgesteld worden 
met een taartdiagram, waarin zelfzorg, informele 
zorg, professionele en gespecialiseerde zorg een 
gelijkwaardige plaats krijgen. De zorg die iemand 
nodig heeft  en kan mobiliseren, verschilt van persoon 
tot persoon en moet ook zo bekeken worden. Wie niet 
kan terugvallen op een netwerk van buren, vrienden 
of familie, kan daar moeilijk toe verplicht worden. Een 
netwerk dat er niet is, kan niet worden aangesproken. 
Ook wie slechts een beperkt informeel netwerk heeft , 
zal extra steun nodig hebben. Anderen zullen nauwe-
lijks voor zichzelf kunnen zorgen en levenslang pro-
fessionele zorg nodig hebben. Waar zelfzorg en infor-
mele zorg ontoereikend zijn, moeten professionele 
hulpverleners actief optreden en initiatief nemen 
(outreach). Zeker bij maatschappelijk kwetsbare 
mensen is dit noodzakelijk. De voorstelling in een 
taartdiagram erkent de rechten van mensen in 
armoede en de structurele oorzaken van het ontbre-
ken van zelfzorg of informele zorg.

■ zelfzorg
■ informele zorg
■ professionele zorg
■ gespecialiseerde zorg

Verschillende voorstellingen hoe informele en professionele zorg elkaar kunnen 
aanvullen volgens de noden en mogelijkheden van de persoon
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Korte samenvatting  
conclusies en aanbevelingen
Tijdens het onderzoek werden 212 mensen in armoede 
ondervraagd over de zorgkracht van hun persoonlijk  
netwerk. Hun antwoorden leiden tot volgende inzichten.

Wederkerigheid
De beste garantie om op een zorgkrachtig netwerk te kunnen 
terugvallen, is dat je zelf eerst hulp biedt. Het is geven en  
nemen, maar het begint bij geven. Wie dat niet kan, heeft 
schroom om zelf iets te vragen.

Binnenkant van armoede 
Kwetsbare burgers die zorg willen bieden aan familie, vrienden 
en buren, hebben daar zelf ondersteuning in nodig. Dat zij 
elkaar helpen, mag er niet toe leiden dat er bespaard wordt op 
formele zorg.

Complementariteit
Als informele zorg ontbreekt, wordt de formele zorg nog 
belangrijker (thuishulp, gezinszorg, sociale hulp, verpleging). 
Informele en formele zorg zijn complementair en versterken 
elkaar. Beide zijn nodig, zeker voor kwetsbare mensen.

Outreach
Het is niet omdat iemand geen zorg vraagt, dat hij geen zorg 
nodig heeft. Het kan nodig zijn om blijvend langdurige zorg 
aan te bieden, of om die te bieden zonder dat iemand daar om 
vraagt.

Eigen initiatief
Veel burgerinitiatieven en etnisch-culturele zelforganisaties 
bieden onderlinge steun en hulp. Zij bieden vaak een warm 
onthaal en een veilige plek voor elkaar. Deze inzet zou onder-
steund en gevaloriseerd moeten worden.
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Het Mattheüseffect
Het onderzoek naar de sterkte van informele zorgnetwerken speelt in op de 
structurele verschuiving in het Vlaams welzijns- en gezondheidsbeleid en de 
ambitie om zoveel mogelijk beroep te doen op informele zorgverleners. In zijn 
‘Beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2014-2019’ schrijft Minister 
Vandeurzen: “Voor een sterke eerste lijn investeren we onder meer in brede 
toegankelijke hulp, in online toepassingen én in een versterkt netwerk van 
mantelzorgers en vrijwilligers.” 

Minister Vandeurzen definieert vermaatschappelijking van de zorg als “het streven 
om mensen met beperkingen, chronisch zieken, kwetsbare ouderen, jongeren met 
gedrags- en emotionele problemen, mensen die in armoede leven … een eigen zin-
volle plek in de samenleving te laten innemen, hen daarbij waar nodig te ondersteu-
nen en de zorg zoveel mogelijk geïntegreerd in de samenleving te laten verlopen.” 
Die integratie in de samen leving houdt in dat je bij anderen terecht kan met je hulp- 
en zorgvragen. Het beleid wil daarbij meer inzetten op informele zorgverleners zoals 
buren, vrienden en kennissen, familie, gezinsleden, mantelzorgers, vrijwilligers, enz. 

Een belangrijke vraag is of mensen in armoede een persoonlijk netwerk hebben 
waarop ze in tijden van nood kunnen terugvallen. Die vraag is zelden wetenschap-
pelijk onderzocht. In de gezondheidsenquête van 2013 staat dat 17 procent van de 
armste Brusselaars ontevreden is over zijn/haar sociale contacten in vergelijking 
met 6 procent van de rijkste Brusselaars1. Die tendens wordt ook zichtbaar in dit 
onderzoek.

De zorgkracht van het sociaal netwerk van mensen in armoede is vaak niet zo sterk. 
Door vanuit het beleid in te zetten op vermaatschappelijking van de zorg ontstaat 
het risico dat de toegang tot welzijn en zorg erop achteruit gaat voor de meest 
maatschappelijk kwetsbaren. Herman Deleeck schreef al in de jaren 80 dat ‘wie 
heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs 
wat hij heeft nog worden ontnomen.’ (Mt 25,29) Deleeck gebruikte de term  
Mattheüs-effect om erop te wijzen dat sommige beleidsmaatregelen toelaten dat  
de middenklasse – zij die al hebben – meer voordelen plukt van sociale diensten dan 
de sociaal zwakkeren en armen voor wie ze van levens belang zijn. Dit onderzoek 
bevestigt dat vermaatschappelijking van de zorg dit risico in zich draagt.

1 Resultaten  
opgenomen in  
Welzijnsbarometer 
2017.
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Buren

Er
ika

Ik woon sinds 9 jaar in het centrum van Brussel. Mijn buren links en rechts ken ik een 
beetje, maar het is niet dat we de deur plat lopen bij elkaar. Hun voornaam ken ik niet, 
maar we zeggen elkaar wel goeiendag. Als hun kinderen op het terras aan het spelen 
zijn, zien we elkaar wel eens.
Als ik iets nodig heb om te eten dat ik niet in huis heb, zou ik dat wel durven vragen 
aan mijn Marokkaanse buren of aan mijn buur hiernaast. Die is een keer mijn wc rond 
middernacht komen ontstoppen – er was net iemand die bij mij bleef logeren. 
Ik ken ook de buren boven mij. Die hadden op een bepaald moment de neiging om 
’s nachts te fuiven met harde muziek. Ik ben toen om halft wee een keer naar boven 
gegaan om te vragen of het niet wat stiller kon, en de laatste tijd is het beter.

Fr
an

k

Hiernaast woont een juff rouw met een zoon van 18 jaar. De laatste deur daar is een 
oude vrouw. Aan de andere kant woont een koppel met twee honden die aan kinderen 
denken. Op het terras praat ik met mijn buurvrouw, of in de lift . Toen ik hier in het begin 
woonde, heb ik aan mijn buren gevraagd wanneer we de vuilbakken moeten buiten 
zetten. En toen ik op vakantie ging, heb ik gevraagd om de post onder mijn deur te 
schuiven. Soms vragen buren om te helpen, bijvoorbeeld om meubels te verplaatsen. 

M
ar

ie

Ik woon bijna 10 jaar in de Marollen, maar ik woon hier niet graag. Vooral in het week-
end zitten ze hier ’s nachts te roepen en te tieren, mensen hebben geen respect. Er zitten 
hier veel daklozen en als ik wakker word is er altijd lawaai. In de week is het rustiger. 
Ik woon hier op de tweede verdieping. Het koppel op het gelijkvloers zie ik nooit. 
Op de eerste verdieping woont iemand alleen. Mijn bovenbuur is een vriendelijke man. 
Met andere buren heb ik geen contact. De meesten spreken Frans.
Ik heb geen contact met mensen in de buurt. Hier wonen veel Marokkanen en Turken. 
Ik spreek Nederlands en kan wel een beetje Frans, maar niet zo vlot. Ik ga soms wel naar 
dat Marokkaans winkeltje om de hoek. 

Zonder 
professionele 

steun zou 
het niet 

gaan
Het onderzoek over 
zorgkracht liet drie 

mensen aan het woord 
die steun krijgen van 

Begeleid Wonen Brussel 
om zelfstandig 

te wonen. In enkele 
citaten vertellen zij 

welke steun zij kunnen 
vragen aan hun buren, 
vrienden en familie en 

aan de beroepskrachten 
die hen begeleiden.
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Als ik hulp nodig heb, vraag ik dat aan mijn ma. Niet aan mijn vrienden of mijn collega’s. Mijn ma 
woont in Halle, ik ben enig kind. Wij trekken samen goed onze plan. Zij komt één keer per week langs. 
De laatste tijd sukkelt ze met haar rug. Ik help haar soms in de tuin, en ook als ze hout voor haar kachel 
komen leveren. Haar vriend en een paar buren komen dan ook helpen.
Een jaar of vier, vijf geleden heb ik samen met haar de lampenkappen afgestoft  met de stofzuiger. 
Ik probeer elk jaar mijn gordijnen te wassen, dat moet je ook met twee doen. 

Frank

Mijn moeder leeft  nog, maar ik heb daar niet veel hulp aan. Zij heeft  nooit gewerkt. Met haar heb ik 
geen contact meer, want ze is echt te ver gegaan. Ze heeft  meer dan 30.000 euro schulden en ik wil 
daar niet voor opdraaien. 
Toen mijn vader gestorven is, ben ik beginnen drinken. Het is mijn vriendin die mij uit de penarie 
gehaald heeft . We hebben elkaar 6 jaar geleden leren kennen. Sindsdien is alles op zijn pootjes 
gevallen. Mijn vriendin heeft  me altijd moreel ondersteund en ik kan altijd op haar rekenen. 
Mijn broer woont in Wallonië en die zie ik bijna nooit. Hij heeft  een chronische ziekte en mag niet 
werken. Hij zit zich thuis te vervelen en belt regelmatig. Mijn zus komt soms eens dag zeggen, gewoon 
voor het gezelschap. Mijn broer en mijn zus hebben mij één keer geld gevraagd. Ik zeg niet dat ik ze niet 
help, maar ik moet ook leven.

M
arie

Tegen mijn oudste zus spreek ik niet meer wegens haar man - dat is een lang verhaal. Mijn broer belt 
mij elke week en mijn andere zus ook. Maar ik bel hen niet om me te helpen, want dat gaat niet. Zij 
hebben ook allebei hun beperkingen. 
Mijn twee zonen wonen in de rand rond Brussel. Mijn oudste zoon woont graag waar hij nu woont    – 
dat is ook beschermd wonen. Met Kerstmis ga ik daar naartoe en blijf ik daar slapen. Mijn jongste 
zoon zie ik niet veel, maar hij heeft  mij zaterdag gebeld om wat te praten en te weten hoe het is. 
Hij heeft  een vriendin, ze zijn al meer dan een jaar samen.

Erika
Familie
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Er
ika

Ik beschouw vier, vijf mensen als goede vrienden. Ik heb een vriendin die in Schaarbeek 
woont. Dat is de andere kant van Brussel. Ik heb een vriend in Leuven, daar ben ik rapper 
dan in Schaarbeek. Eén van mijn vrienden woont nu in Wallonië, die zie ik nog maar drie, 
vier keer per jaar. Als hij eens in Brussel is en ik ben thuis, proberen we iets te doen.
Ik probeer regelmatig af te spreken met mijn vrienden, als het uitkomt. We komen vooral 
samen voor de fun, dat is belangrijk. Sommigen vrienden hebben wel wat moeite met 
Nederlands. Als ze dan documenten krijgen, vragen ze mij wat daar in staat. 

Fr
an

k

Met PlayStation leer je andere mensen kennen en kan je ook mensen terugvinden 
waar je vroeger mee op school zat. Ik speel samen met vijf vrienden op de PlayStation. 
Op hen kan ik echt rekenen. Eén daarvan komt uit Frankrijk, dat is iets moeilijker. 
Maar met die vier anderen gaan wij samen naar de cinema of gaan we voetballen of 
een toog doen.
In zo’n voetbalclub maak je vrienden en daar speelt ook een jongen die ik al jaren ken. 
Met een paar spreek ik soms af buiten het voetbal, maar niet met allemaal.

M
ar

ie

Ik heb een nieuwe vriend. Hij werkt al een paar jaar bij ons op de groendienst. Hij is veel 
jonger, maar wij komen goed overeen. We zijn al een paar maanden samen. 
Vroeger kwam hier een vriend van mij op bezoek. Hij stoorde zich aan de muziek en het 
lawaai van mijn bovenbuur en dan belde hij de politie. Ik vond dat hij zich daar niet mee 
moest moeien. Ik woonde hier, hij niet. Ik ben blij dat ik die niet meer zie. 
Ik doe mee met de activiteiten van Indivo. Dat is hier vlakbij. Dat is een vriendengroep, 
je kan daar op vakantie gaan, al is dat nu te duur geworden voor mij. Ik heb mee bowling 
gedaan, we hebben een uitstap gemaakt en in de zomer zijn we naar het schlagerfestival 
geweest. 

Vrienden
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Ik ben al tien jaar bij Begeleid Wonen en dat wil ik zo houden. We zijn daarmee gestart toen ik naar 
Brussel verhuisde. Zij komen een keer per week langs. Zeker in het begin was dat belangrijk, met al die 
administratie van telefoon en elektriciteit en andere toestanden. Ze helpen mij ook om activiteiten te 
zoeken. Zo ben ik een keer bij Femma gaan koken. Eén maal per jaar ga ik ook mee op daguitstap.
Mijn agenda zit altijd vol. Maandag in de voormiddag werk ik in de moestuin. Dinsdag help ik ergens 
op een kantoor in de administratie. Donderdag zit ik ook in de moestuin en in de winter doe ik de stal-
len in de manege in Dilbeek. Vrijdag verzorg ik de dieren op de kinderboerderij in het Maximiliaanpark. 
Zaterdag ga ik paardrijden. Zondag ga ik wandelen met mijn vriend, of we spreken eens af met vrien-
den. En tussendoor doe ik mijn huishouden.

Frank

Ik heb alles te danken aan mijn monitor op het werk. Na drie maanden kreeg ik een vast contract. 
Hij zag iets in mij dat ik zelf niet wist dat ik in mij had. Ik doe veel terug voor hem, want ik weet dat hij 
mij echt uit de nood geholpen heeft . 
Ik ben iemand die alles alleen oplost. Ik trek mijn plan. Ik vraag geen hulp, maar ik zou dat wel moeten 
leren. Dat is echt een van mijn problemen. Ik ben te trots. Ik kan ook niet ‘neen’ zeggen. En ik praat niet 
gemakkelijk, zelfs niet met mijn vriendin. Ik heb het moeilijk om die stap te zetten. 
Elke maand komt hier iemand van Begeleid Wonen langs voor mijn papieren. Dat is toch al een aantal 
jaren. In het begin was dat eventjes zoeken, maar hij luisterde naar mijn problemen en liet mij doen wat 
ik zelf wilde doen. En als het niet ging, dan hielp hij mij. Zo heb ik mijn schulden kunnen afb etalen, en 
zo heb ik ook het voetbal gevonden. 

M
arie

Als ik iets nodig heb, vraag ik het aan mijn begeleidster. Als ik bijvoorbeeld mijn rekeningen moet 
betalen via het internet, zegt zij het voor en moet ik het doen. 
Ik ben vorige week nog alleen naar het ziekenhuis geweest. Als mijn begeleidster kan, gaat ze mee. 
Maar dat gaat niet altijd. Als zij meegaat kan zij zelf horen wat er aan de hand is, want ik kan die 
medische termen moeilijk uitleggen aan haar. 

Erika
Professionele hulp
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Een netwerk  
dat te zwaar belast wordt,  
brokkelt af

Op 15 Januari 2018 organiseerden 
het Kenniscentrum WWZ en  
Inclusief Brussel een denkdag over 

‘Het Brusselse Welzijnswerk in tijden 
van vermaatschappelijking van de 
zorg’. Na een inleiding over het 
onderzoek kwamen enkele good 
practices aan bod van organisaties 
die persoonlijke netwerken van 
kwetsbare cliënten versterken. Het 
laatste woord op de denkdag was 
echter aan de deelnemers. U leest 
hier een korte bloemlezing van uit-
spraken van mensen uit de Brussel-
se welzijnssector, en van de dage-
lijkse realiteit waar zij op het terrein 
mee worden geconfronteerd.
 

“Je moet eerst genoeg tijd maken om 
informele netwerken op te bouwen. 
Als daar na verloop van tijd ook zorg 
kan bijkomen, is dat mooi meegeno-
men. Maar als je daar te vroeg op 
inzoomt, fnuik je het potentieel van 
dat netwerk.”
Inge Verhaegen, opleidingshoofd ortho-
pedagogie Odisee

“Wat doe je wanneer een cliënt door 
zijn netwerk heel erg geschaad blijkt 
te zijn? Daar kan je niet zomaar mee 
aan de slag gaan.” 
Jamien Stoelzaet, Mediander

“Sommige cliënten willen zelf hun 
familie erbuiten houden. Ze willen 
niet in een situatie zitten dat ze hulp 
moeten vragen. Dat moet je respec-
teren. Zeker als de cliënt zelf geen 
vragende partij is, mag je dat net-
werk niet belasten. Vaak kan iemand 
zijn netwerk pas iets vragen, nadat 
hij zelf iets positief heeft ingebracht. 
Zo’n informeel netwerk opbouwen 
kan jaren in beslag nemen. Pas wan-
neer ze zich sterk genoeg voelen, 
kunnen ze verder bouwen aan hun 
eigen netwerk”.
Daan Vinck, Hobo vzw

“Door de individualisering in de samen-
leving worden informele netwerken 
veel brozer. Net daarom moet je daar 
als professional meer in investeren en 
langdurig mee aan de slag gaan.”
Els Vos, docent Orthopedagogie Odisee

“Het netwerk rond iemand in een 
maatschappelijk kwetsbare positie 
dient goed ondersteund te worden, 
want soms is dat netwerk nog kwets-
baarder dan de persoon zelf.”
Danny Dewulf, Vereniging voor Vlaamse 
Steden en Gemeenten 

“Sommige mensen hebben gedrags-
problemen en kunnen moeilijk rela-
ties onderhouden. Zij zeggen zelf: 

‘Geef mij een professioneel netwerk, 
daarvan weet ik wat ik er aan heb. 
Dat is duidelijker, betrouwbaarder.’ 
Ze geven zelf aan dat ze die terugval-
basis nodig hebben.”
Valentine Lebacq, Begeleid Wonen Brussel 

Er worden steeds meer 
voorwaarden gesteld  
om toegang te hebben  
tot sociale rechten
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“Je moet steun- en pleeggezinnen 
goed verzorgen, hen informatie en 
aandacht geven en naar hen luiste-
ren. Je moet hen het gevoel geven 
dat zij deel uitmaken van de organi-
satie. Als je het engagement dat je 
als professioneel opneemt kan delen 
met die vrijwilligers, dan ben je ver-
trokken. Het is echter een hele uit-
daging om te vinden hoe je dat moet 
doen.” 
Sandrine Sallets, Minor-Ndako

“Ik bezoek in Brusselse rusthuizen 
mensen onder de 65 jaar met een 
vermoeden van handicap. Ik krijg 
vaak te horen dat zij geen vragende 
partij zijn om hun netwerk te verrui-
men, dat ze daar eigenlijk geen zin in 
hebben. Niet iedereen heeft die 
behoefte.”
Nadine De Brouwer, Zonar

“Sensibilisering is heel belangrijk.  
Wij geven workshops om mensen 
vertrouwd te maken met personen 
met een beperking. Veel mensen 
staan daar onwennig tegenover.  
We hopen dat de deelnemers aan 
zo’n workshop daarna gemakkelijker 
de stap zetten om mensen met een 

beperking toe te laten in een sport-
club of als vrijwilliger te laten mee-
draaien in de eigen zaak.” 
Eric Geysen, De Lork 

“De overheid verlangt dat iedereen 
meer voor elkaar zorgt en trekt tege-
lijkertijd de pensioenleeftijd op. Of 
hulpverleners moeten kwalitatief 
maatwerk bieden, maar dat botst 
met het managementdenken dat 
inzet op kwantiteit en korte duur.  
Dat zijn contradicties.”
Kristin Nuyts, Sam vzw

“Ouders van kinderen met een beper-
king konden vroeger terecht bij vaste 
structuren met de nodige deskundig-
heid. Door de vermaatschappelijking 
van de zorg moeten ze nu veel meer 
zelf doen. Inclusie betekent in de 
praktijk dat ouders meer moeten 
organiseren en meer moeten betalen. 
Want in het gewoon onderwijs is er 
geen sociale of financiële dienst, 
geen ondersteuningsnetwerk, min-
der expertise. Het is een verzwaring 
van het zorgen in de breedste zin van 
het woord.” 
Linda De Mey, Ademruimte voor Ouder-
Ruimte

“Soms moet je als professional de 
zorg overnemen, net om de familie 
familie te laten zijn.” 
Christophe Van den Nest, Zonnelied

“In een precaire leefsituatie is het 
vaak moeilijk om solidair te zijn. 
Neem bijvoorbeeld iemand die bij 
zijn ouders aanklopt omdat zijn rela-
tie stukloopt. De meeste ouders zul-
len hun kind minstens tijdelijk 
onderdak geven. Maar als je een 
leefloon hebt, straft de overheid je 
daarvoor. Er worden steeds meer 
voorwaarden gesteld om toegang  
te hebben tot sociale rechten.”
Nicole Mondelaers, La Strada 

Door de individualisering 
in de samenleving  
worden informele  
netwerken veel brozer
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Het doel van  
vermaatschappelijking  
is inclusief burgerschap

Cis Dewaele
SAM vzw

Academische werkplaats  
vermaatschappelijking Gent

De overheid omschrijft vermaat-
schappelijking vaak als ‘zorg die 
opgenomen wordt door het informe-
le netwerk van de cliënt.’ Dat is een 
verenging van het begrip. Voor 
kwetsbare mensen speelt professio-
nele hulp in hun eigen leefomgeving 
immers een minstens even belang-
rijke rol om zich verbonden te voelen 
met de samenleving. Zorg is meer dan 
een individuele kwestie, het is een 
structurele verantwoordelijkheid.

Het doel van vermaatschappelijking 
moet zijn dat iedereen - ook kwetsbare 
mensen - de kans krijgt om volwaardig 
deel uit te maken van de samenleving. 
Dit ‘inclusief burgerschap’ bevat zowel 
een structurele als een 
sociale component. Zo 
gaan huisvesting, werk en 
inkomen hand in hand 
met participatie, sociale 
inclusie en informele zorg. 
Het structurele en het individuele zijn 
afhankelijk van elkaar en beïnvloeden 
elkaar. Het doel van vermaatschappelij-
king moet zijn dat de samenleving zich 
aanpast aan kwetsbare mensen, niet 
andersom. 

Inclusief burgerschap kan niet worden 
losgezien van de sociale, economische, 
politieke, burgerlijke en culturele 
context en houdt meer in dan zelfred-
zaamheid, autonomie of arbeidsethos. 
Vermaatschappelijking mag de verant-
woordelijkheid voor structurele uitslui-
ting nooit doorschuiven naar het 
individu. Het is de verantwoordelijkheid 
van de overheid om structurele onge-
lijkheid aan te pakken en kwetsbare 
mensen te ondersteunen. 

Armoede en sociale ongelijkheid laten 
zich niet louter vertalen in de vraag 
naar warme relaties, meer mantelzorg, 
eigen kracht en vrijwillig engagement. 
De focus op hulp door het informele 

netwerk mag het 
zicht op de struc-
turele en harde 
materiële kant van 
problemen niet 
b e l e m m e r e n . 

Zorgverlening die alleen inspeelt op 
individuele problemen miskent de 
maatschappelijke ongelijkheid en 
uitsluiting. In die zin blijft professione-
le ondersteuning zeker nodig. Hulpver-
leners moeten niet alleen de zorgvrager 

en zijn netwerk ondersteunen, ze 
moeten ook een verbinding maken met 
zorgvoorzieningen die het recht op zorg 
garanderen. De verantwoordelijkheid 
op gegarandeerde zorg ligt bij de 
overheid, niet bij de individuele burger 
en zijn netwerk. 

Vermaatschappelijking vanuit een 
emancipatorische visie
Vermaatschappelijking impliceert dat 
elke burger een volwaardige plaats 
heeft in de samenleving. Dat kan enkel 
als die samenleving aan iedereen een 
gastvrije omgeving biedt. De burger 
gaat dan, eventueel met steun van een 
hulpverlener, op zoek naar eigen net-
werken die hem versterken en zijn 
leven mee vorm en inhoud geven. 
Vandaar het belang om te investeren 
in verbinding vanuit ieders eigen 
noden, wensen en mogelijkheden. 

Als informele netwerken de zelfbepa-
ling en emancipatie van kwetsbare 
individuen versterkt, is dat positief. 
Maar elke burger heeft ook recht op 
zorg wanneer zijn informeel netwerk 
geen zorg op zich neemt of als er geen 
netwerk is. Bovendien moet elke burger 

De samenleving moet 
zich aanpassen aan 
kwetsbare mensen,  

niet andersom
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Het doel van  
vermaatschappelijking  
is inclusief burgerschap

het recht hebben om zelf te bepalen in 
welke mate hij zich engageert om zorg 
te verlenen. Kan bijvoorbeeld iemand 
de rol van mantelzorger weigeren? Dat 
iemand thuis verzorgd kan worden is 
een goede zaak. Maar behoudt de 
mantelzorger zijn keuzevrijheid? Of 
wordt hij moreel verplicht om ‘zijn ver-
antwoordelijkheid’ te nemen? De rol van 
mantelzorger weigeren, vergt veel moed 
en gaat vaak gepaard met schuld en 
schaamte. De samenleving kan niet 
eisen dat iemand die rol op zich neemt, 
ze heeft wel de plicht mantelzorgers te 
ondersteunen.

Risico’s voor mensen die in  
armoede leven
Vermaatschappelijking van de zorg 
houdt voor kwetsbare mensen een groot 
risico in. Doordat zij vaak in een sociaal 
isolement leven, kunnen zij niet zomaar 
terugvallen op een sterk informeel 
netwerk. Hun individualisme is vaak het 
gevolg van maatschappelijke evoluties 
die zij niet zelf kozen, laat staan dat zij 
bij machte zijn deze omstandigheden 
eigenhandig om te zetten in een alter-
natief. Wie geen netwerk heeft, kan dat 
niet zomaar opbouwen. 

Ook voor mensen die zorg bieden stelt 
zich een probleem. Naast meedraaien 
in een prestatiegerichte maatschappij, 
wordt plots van 
iedereen verwacht 
om ook actief zorg 
op te nemen voor 
mensen in zijn 
omgeving. Dat is 
vaak een onhoudbare combinatie. Als 
informele hulp bieden een sociale 
verplichting wordt, zullen mensen ook 
geacht worden om zorgtaken op te 
nemen waar ze zelf niet voor kiezen of 
niet toe in staat zijn. In die zin is ver-
bondenheid propageren als oplossing 
voor sociale problemen een bijzonder 
precaire zaak.

Koken kost geld
Hulpverleners die cliënten en hun 
netwerk ondersteunen, moeten daar-
toe opgeleid en gecoacht worden. Een 
netwerk vormen rond een cliënt vraagt 
veel tijd. Sociale organisaties moeten 
zich heroriënteren en hun manier van 
werken aanpassen. Bovendien is 
hulpverlening bij mensen thuis niet per 
definitie goedkoper dan residentiële 
zorg. En wat als dat proces niet slaagt? 

Wat als er ondanks alle inspanningen 
toch geen nieuw netwerk ontstaat of 
er van meer participatie geen sprake 

is? Het begrip-
penapparaat om 
kwetsbare mensen 
de schuld te geven 
van hun eigen situ-
atie lijkt eindeloos: 

profiteurs, luieriken, egoïsten, 
werklozen, bijstandtrekkers, zorgge-
nieters, hangmathangers. De keer-
zijde van vermaatschappelijking 
wordt dan schuldinductie: als iemand 
zelf verantwoordelijk is voor zijn 
welzijn, is het ook zijn eigen schuld 
als dat niet lukt. Die veroordeling 
gebeurt dan los van de context, de 
historiek, de omstandigheden, de 
structurele oorzaken, de levensloop 
van mensen en hun voorvaderen, en 
de maatschappelijke ongelijkheid 
waar zij zelf geen greep op hebben. 

Het ijkpunt voor de vermaatschap-
pelijking van de zorg is het emanci-
patorische perspectief, waarbij 
informele zorg en professionele 
ondersteuning complementair zijn. 
Het kan nooit een besparing zijn.”

Wie geen informeel  
netwerk heeft,  

kan daar ook geen  
beroep op doen
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Burgerinitiatieven  
en zelforganisaties  
zijn een buffer tegen 
sociaal isolement 
Wie een zwak sociaal netwerk heeft, dreigt sociaal 
geïsoleerd te geraken. Een informeel netwerk opbou-
wen doe je echter niet zomaar. Zelforganisaties en  
burgerinitiatieven kunnen daarin een belangrijke rol 
spelen. Zij slagen erin om kwetsbare Brusselaars 
samen te brengen, een plek te bieden waar ze zich 
thuis voelen, waar ze zelfvertrouwen tanken en waar ze 
zich gesterkt voelen om hun leven in handen te nemen.

Er zijn in Brussel zeven verenigingen waar armen het 
woord nemen. Zij brengen mensen samen en door-
breken hun sociale isolement. Deze verenigingen  
werken aan maatschappelijke verandering door 
armoedethema’s op de politieke agenda te zetten en 
door mensen in armoede actief te laten participeren 
aan de samen leving.

Ook zelforganisaties van mensen met een migratie-
achtergrond zijn vaak sociale netwerken van weder-
zijdse hulp. Hun aanbod rond welzijn en gezondheid, 
onderwijs, armoedebestrijding en socio-economische 
integratie is een waardevolle aanvulling op de regulie-
re hulpverlening en sociale dienstverlening. Die bijdra-
ge blijft al te vaak onder de radar. Er zijn in Brussel 
meer dan duizend zelforganisaties. 

Farida vertelt hoe de Vrienden van het Huizeke een 
nieuwe wending gaven aan haar leven. Enkele deelne-
mers van een zelforganisatie voor Braziliaanse Brusse-
laars getuigen over hun onderling contact en de kracht 
die hen dat geeft om hun leven zelf in handen te 
nemen.
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Hulp vragen  
is nodig om 

vooruit  
te geraken  
in het leven
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Farida
bezoeker  
Vrienden van het Huizeke 

“Mijn zoon was 8 jaar en had het moeilijk 
op school, maar ik kon hem niet helpen 
met zijn huiswerk. Toen ik bij de Vrien-
den van het Huizeke aanklopte, werd ik 
met open armen ontvangen door Anne. 
En al was er op dat moment geen plaats 
in het huiswerkklasje, ik voelde me er 
meteen op mijn gemak. Dus ben ik 
blijven gaan en sindsdien helpt Anne 
me altijd als ik oplossingen zoek voor 
mijn problemen. Ze geeft me veel hoop 
in de toekomst. Ik blijf er graag naartoe 
gaan, zelfs nu mijn zoon niet langer 
huiswerkbegeleiding volgt.
 
Leven in armoede snijdt je van de wereld 
af. Het is heel moeilijk als je ergens niet 
aan kan deelnemen omdat je geen geld 
hebt. Ik voelde me vaak 
schuldig en ik schaamde 
me dat ik op het einde van 
de maand niet toekwam. Ik 
bleef veel thuis en leefde 
erg geïsoleerd. Het is niet 
gemakkelijk om de eerste 
stap te zetten. Hulp vragen 
is zo moeilijk! Maar het is nodig om 
vooruit te geraken in het leven. Ik heb 
nog altijd problemen, maar inmiddels 
durf ik wel iemand in vertrouwen nemen.

“Ik ben open gebloeid en dat is goed voor iedereen – voor 
mijn man, mijn vijf kinderen en de rest van mijn familie”, 
zegt Farida. Via de mama van een vriendje van haar 
zoontje leerde ze de Vrienden van het Huizeke kennen. 
Voor haar betekende het een nieuwe start in haar leven. 

Het is heel moeilijk om hulp te vragen

Ik neem om de twee of drie maanden 
deel aan de oudergroep van de Vrienden 
van het Huizeke. We praten over de 
opvoeding van onze kinderen en hoe we 
die kunnen verbeteren. Elke ouder pakt 
het anders aan en daar kan je veel van 
leren. We geven elkaar tips, wat enorm 
veel steun en inspiratie biedt. Zo besef 
je ook dat je niet de enige bent die het 
soms moeilijk heeft met de kinderen. 
Ken je dat gezegde: ‘Je kan niet met één 
hand applaudisseren, daarvoor zijn twee 
handen nodig’? Je hebt altijd anderen 
nodig om compleet te zijn. De begeleid-
ster van de groep brengt soms interes-
sante thema’s aan. Zo vertelde ze 
onlangs hoe je een kind op een sponta-
ne manier aan zijn huiswerk kan doen 

beginnen. De oudergroep is 
een grote rijkdom voor mij. 

Samen met de andere 
mensen van het Huizeke 
nam ik deel aan de Wereld-
dag van het verzet tegen 
armoede. Ik vond dat heel 

belangrijk. Het greep me erg aan dat 
zoveel mensen samen tegen armoede 
strijden. Ik probeer ook anderen te 
helpen, al weet ik hoe moeilijk dat is en 

dat ik misschien geen oplossing kan 
bieden. Maar ik doe dat met mijn hart en 
hoef er niets voor in de plaats te krijgen. 

Mijn leven gaat erop vooruit, al is het 
soms met kleine stappen. Ooit komt het 
allemaal wel in orde. De belangrijkste 
stap was om hulp te zoeken, om te praten. 
Voordien was ik soms te angstig, maar 
ik ben sterk veranderd. Ik ontmoet nu veel 
andere mensen en we wisselen veel uit. 
Dat voelt heel warm aan. Geven is voor 
mij nog belangrijker dan krijgen. Zoals 
dit interview: als ik jullie daarmee kan 
helpen, doe ik dat graag. Samen met mij 
veranderde ook mijn gezin. Mijn man 
heeft zich moeten aanpassen en mijn 
kinderen doen nu meer in het huishouden, 
want ik ben niet altijd beschikbaar. Maar 
ze worden er wel een stuk zelfstandiger 
door. Als ik naar een vergadering moet, 
is dat soms een hele organisatie. Mijn 
kinderen helpen me ook met vrijwilligers-
activiteiten, zoals onlangs met het uitde-
len van maaltijden. Dat zijn waardevolle 
ervaringen. Ook mijn zussen helpen soms 
op activiteiten die ik mee organiseer. Ik 
doe nu eindelijk iets wat ik graag doe en 
waarbij ik me goed voel.”
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Onze zelforganisatie versterkt de  
soms breekbare relaties tussen mensen

Camélia  
Branca Prado

therapeute

“AETCIS is een plek waar mensen naar 
elkaar luisteren en met elkaar praten, 
waar verbinding ontstaat en meer 
zelfvertrouwen groeit. Op onze ciran-
da de palavras of praatrondes is 
iedereen welkom. Wij hebben deel-
nemers uit België, Brazilië, Portugal, 
Frankrijk, Marokko. Wij staan open 
voor iedereen. Via mond-tot-mond-
reclame groeit ons aantal deel-
nemers voortdurend aan.

Tijdens de eerste praatronde die ik 
zelf ooit bijwoonde, voelde ik meteen 
hoeveel deugd dat deed. Ik kon er 
mijn verhalen en mijn zorgen kwijt in 
de groep. Als Braziliaanse immigran-
te miste ik een plek om gehoord te 
worden. Bovendien kon ik mijn eigen 
taal spreken – dat had ik hier nog 
nooit meegemaakt. Ik blijf mijn Frans 
oefenen, maar dat wordt nooit mijn 
moedertaal. Ons motto is: ‘Je moet 
eerst voor jezelf zorgen, om te kun-
nen zorgen voor de anderen en ver-
volgens voor de wereld.’ Vanuit die 
motivatie richtte ik ook samen met 
anderen die vzw op. Wij willen in dit 
land naast een individueel ook een 
collectief bestaan opbouwen.

Als immigrant delen wij heel wat  
ervaringen: wij hebben vaak het-
zelfde gevoel van eenzaamheid, het-
zelfde gebrek aan professionele 
erkenning, gelijkaardige familiale 
pro  blemen. Sommigen zitten zo diep 
dat ze er nauwelijks uit geraken. Zij 
zitten met vragen zoals ‘Wie ben ik?’, 

‘Wat wil ik?’, ‘Wat zijn mijn competen-
ties?’ Mensen zijn op zoek naar zich-
zelf en naar hun zelfvertrouwen. Dat 
gaat niet van de ene dag op de andere. 

Als latino’s vinden wij het niet zo 
moeilijk om over onze problemen te 
praten. We voelen ons niet meteen 
bekeken, er is vertrouwen. Europea-
nen geven zich veel minder snel bloot 
en zijn zeer terughoudend over hun 
gevoelens. Maar iemand die zijn ver-
haal doet, voelt zich opgelucht. Met 
onze groep willen wij voor onszelf 
zorgen en uit ons isolement geraken. 
Ons netwerk helpt mensen om een 
plaats te vinden in de samenleving. 
Het is een oefening in burgerschap 
en in participatie. 

In onze praatrondes stellen we altijd 
als eerste vraag ‘Waarover willen we 

het hebben vandaag?’ Dat wordt 
democratisch beslist. We vertrekken 
vanuit de systeembenadering. Alles 
wat te maken heeft met mij, heeft 
een invloed op anderen en op de 
wereld. Ieder van ons maakt deel uit 
van de oplossing. TCI draagt bij aan 
de sociale samenhorigheid en ver-
trekt van onze innerlijke kracht. We 
dragen zorg voor elkaar en verbinden 
ons met elkaar. We creëren een ruim-
te om te leren. Het zijn kleine stapjes, 
maar ze spelen wel een belangrijke 
rol in het levensverhaal van de deel-
nemers. Dat mensen het woord dur-
ven nemen, zich goed voelen, praten 
over zichzelf, een stem hebben, ver-
sterkt hun zelfwaardering en zelfver-
trouwen.

Bij de uitbouw van onze vzw krijgen 
we steun van anderen. We kunnen 
vaak terecht bij iemand van het 
OCMW van Ukkel. Onze bijeenkom-
sten vinden plaats in de Pianofabriek 

- die zaal krijgen we gratis en hopelijk 
blijft dat zo. Want we hebben geen 
subsidies, geen bankrekening en we 
moeten een referentie-adres hebben 

– dat is allemaal niet zo evident. Onze 

1 Association Européenne 
de Thérapie Communau-
taire Intégrative et  
Systémique. In Brussel 
ontstond deze TCI-groep 
uit de Belgisch-Braziliaan-
se vereniging Arte N’ativa. 
Sinds 2017 is het een 
zelfstandige vzw met een 
tiental vaste leden.

Therapeute Camélia Branca Prado is in Brussel  
de stuwende kracht achter de zelforganisatie  
AETCIS1. Het doel is om ontmoeting en onderlinge 
hulp te organiseren, vooral voor mensen met een 
migratieachtergrond. 
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Psychiater Adalberto Baretto begon 30 jaar gele-
den zijn TCI of Integratieve Gemeenschapstherapie 
in de favela’s van Fortalesa, in het noorden van  
Brazilië. 
“De mensen leden er onder geweld en armoede, 
maar als migrant leden ze nog meer onder hun ver-
broken sociale banden. Geld voor psychofarmaca 
was er niet. Met elkaar praten leek veel zinvoller.
De methode is eenvoudig: mensen delen hun erva-
ringen, niet hun meningen. We doen niet aan analy-
se, medicatie, interpretatie, beoordeling of veroorde-
ling. Iedereen spreekt in de ik-persoon, en op het 
einde van een praatronde is er een moment van 
troost. Door zich met elkaar te verbinden en proble-
men met anderen te delen, ontstaat een ruimte waar 
mensen nieuwe kracht uit putten. Het gaat soms om 
ingrijpende getuigenissen. Iemand die wil sterven na 
het verlies van een geliefde. Iemand die alle hoop ver-
loren heeft omdat zijn kind verslaafd is. Iemand die 
slapeloze nachten heeft na deelname aan een 
moordpartij. Wie ooit iets gelijkaardig meemaakte, 
kan vertellen hoe hij met die situatie leerde omgaan. 
Dat kan helpen voor wie op zoek is naar een uitweg.”

enige inkomsten zijn de lidgelden 
maar dat stelt niks voor. Sommige 
deelnemers kunnen nauwelijks hun 
vervoer betalen om te komen, terwijl 
wij niemand willen uitsluiten, ook 
geen mensen zonder papieren of 
nieuwkomers. Inclusie is een centrale 
waarde voor ons. Sommige mensen 
leven hier al 10 jaar maar kregen 
nooit hun papieren. Terwijl zij net als 
iedereen het recht hebben om te 
bestaan en er te zijn. Iedereen is wel-
kom bij ons. 

Onze bijeenkomsten zijn open en gra-
tis. Het is een unieke ervaring en daar 
willen we geen geld voor vragen. Voor 
een aantal workshops vragen we wel 
een vergoeding. Maar om dit professi-
oneel uit te bouwen, zullen we subsi-
dies nodig hebben. Voorlopig krijgen 
we geen enkele vergoeding, dit is  
zuiver vrijwilligerswerk. 

Wij zijn een burgerinitiatief dat 
banden creëert tussen mensen. 
Ons werk zou passen in een wijkge-
zondheidscentrum, maar met mijn 
cv nemen ze me niet aan, al heb ik 
er de competenties voor. Sommige 
OCMW’s sturen mensen naar ons 
door. Er zijn ook psychotherapeu-
ten die ons steunen. In Charleroi is 
er een café waar een praatronde 
georganiseerd wordt voor dak- en 
thuislozen. Die ronde wordt geleid 
door een psychiater die zich op TCI 
inspireert. Wij bieden bijkomende 
en broodnodige zorg, als aanvulling 
op wat er al bestaat. Met steun van 
de overheid zouden we de vaak 
breekbare relaties tussen mensen 
kunnen versterken. Dat is essenti-
eel in deze individualistische 
samenleving. Daarom is onze rol 
fundamenteel.” 
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Onze praatrondes zijn weldadig

“Toen ik met de rondes begon, zat ik in een moeilijke 
periode in mijn leven. Ik was net een open wonde en 
altijd erg gevoelig. In het begin kon ik me niet bloot-
geven, omdat het zo persoonlijk was. Ik ben dan een 
hele tijd weggebleven maar toen ik herbegon, was 
dat een nieuwe fase in mijn leven. Het heeft me echt 
deugd gedaan om te kunnen praten, mensen te ver-
trouwen en een hoekje te hebben waar ik bij vrien-
den was en voor mezelf kon zorgen. De rondes heb-
ben me elke keer geholpen, bijvoorbeeld door een 
probleem te ontleden. Je ziet ook het verdriet van 
de ander. Dat raakt mij. Elke keer ik hier was, is er 
iets in mij genezen. Ik neem altijd iets mee naar huis. 
Het is niet alleen geven, je krijgt altijd iets terug. 

Tijdens onze rondes worden geen 
diagnoses gesteld. We praten 
gewoon zodat de kleine steentjes in 
je schoen geen enorme rotsen wor-
den. Dat is alles. Er zijn mensen die 
meerdere keren komen en nooit  
praten. En op een mooie dag komt 
alles naar buiten. Dat is omdat het 
hen goed gedaan heeft.

Ik heb inmiddels een goed evenwicht 
gevonden in mijn leven. Ik ben open, 
maar ik stel mijn grenzen om me te 
beschermen. Vroeger kon ik dat niet. 
Soms zijn we zo angstig dat we niet 
meer naar de ander toegaan terwijl 
een hand of een glimlach soms alles 

kan genezen. Ik vind de praatrondes weldadig. En 
het is ook belangrijk dat het gratis is. Zo was het in 
de favela’s, dus zo moet het verdergaan.”

“Wanneer ik advies nodig heb, vertrouw ik vooral op mijn 
partner. Soms ga ik ook naar vrienden. Bij TCI gaat het  
eerder om het groepsgevoel en mij betrokken voelen bij 
anderen. Soms vertel ik iets, maar nooit over iets te intiem. 
Na een ronde voel ik me altijd veel beter. Andere mensen 
ontmoeten maakt me gelukkig. Hoe meer je in contact bent 
met anderen, hoe meer je leert om problemen constructief 
op te lossen.

België is welvarend, maar je bent hier onzichtbaar. Onze 
rondes doorbreken de eenzaamheid van het moderne leven. 
Je herkent je in andere mensen. Als je bijvoorbeeld veel  
dingen online gooit, denk je dat je in contact staat met 
anderen, maar dat is niet zo, je bent nog steeds alleen.  
Dat is wat deze groep precies 
betekent: contact met ande-
ren, doorbreken van het soci-
aal isolement. Soms zien we 
elkaar ook buiten de sessies. 
We zijn een keer samen naar 
de film gegaan en de vrouwen 
gingen samen naar de sauna. 
Soms ontmoeten we elkaar op 
een concert van de Braziliaan-
se gemeenschap.

Hoe vaker ik kwam, hoe meer 
ik begon te luisteren en hoe 
meer ik me betrokken voelde 
met de groep. Het gaat mij 
vooral om het plezier om 
samen te zijn met anderen. 
Sommige mensen praten over diepe emoties, in hun eigen 
taal. Het is veel gemakkelijker om zaken te delen met  
mensen van je eigen cultuur.”

Het probleem hier  
is dat je onzichtbaar bent

Dioni Costa Ermeson Vieira
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We zijn met z’n allen  
dragers van diversiteit

Dit kan een voorbeeld zijn  
voor andere groepen

“Als ik in het dagelijks leven advies nodig heb, vraag ik dat 
vooral aan mijn hechte vrienden. Als iets me zorgen baart, 
zoals mijn kinderen op school, kan ik in vertrouwen met hen 
praten. Als ik steun nodig heb, vraag ik dat aan mijn man.

Ik ben eerder gereserveerd. Toen ik in het begin naar de 
praatrondes ging, luisterde ik vooral. Ik bewonder hoe  
mensen kracht en waardigheid hebben om moeilijke  
situaties te beleven en te delen. Op het einde van de ronde 
zegt iedereen wat hij meeneemt uit de groep of geeft een 
compliment. Beetje bij beetje begon ik zelf ook te getuigen 
over wat me zorgen baart. 

Sommige deelnemers zijn heel eenzaam. Het is belangrijk 
dat ze anderen kunnen ontmoeten. Ze 
worden een uur of twee ontvangen, 
kunnen praten als ze dat wensen, en 
nadien verdergaan met hun leven. Het 
is heel belangrijk dat het gratis is. Een 
professioneel luisterend oor is meestal 
betalend. En in het OCMW is er te wei-
nig tijd om naar iemand te luisteren. Ik 
ken geen andere plaats waar iemand 
gewoonweg naartoe kan om gehoord 
te worden.

Na een ronde gaan mensen sterker 
naar huis. Als ik van mijn werk kom, 
ben ik moe en heb ik donkere kringen 
onder mijn ogen. Maar na de groep voel 
ik me altijd licht en ik zing op weg naar 
huis, alsof mijn energie vernieuwd 

werd. Het brengt positieve dingen teweeg. We zijn met z’n 
allen dragers van diversiteit. Ik zie mensen niet als hun land 
van oorsprong. Voor mij is cultuur vooral wat iemand geeft 
aan deze praatrondes.”

“Ik ben opvoedster en help mensen die net in Brus-
sel toekomen en hier nog niets kennen. Ik help ze  
te integreren. Ik herinner me nog mijn eerste praat-
ronde. De geschiedenis, het doel en de luisterbe-
reidheid hebben me geraakt. Mensen die hier toeko-
men en zich alleen voelen, weten niet waar ze heen 
moeten. Dan is gehoord worden erg belangrijk, 
zeker omdat ze hier niemand kennen. De hulp en 
ondersteuning die de ronde geeft … het is alsof je 
deel wordt van een familie. Er zijn andere mensen 
die je gevoelens, leed en problemen begrijpen. Je 
kan op hen vertrouwen. Je kan vrij praten, zonder 
veroordeeld te worden. 

Je praat hier onder gelijken. Iedereen 
heeft een verhaal: ‘Ik ben lastiggeval-
len’ of ‘ik ben het slachtoffer van fysiek 
of psychologisch geweld’. Mensen die 
naar een therapeut gaan, zijn op zoek 
naar een behandeling of medicatie. 
Hier niet. Je komt voor de warmte, de 
liefde en de vriendschap. Je voelt je 
echt belangrijk en één geheel. Ik denk 
dat het verschil daarin ligt.

Wij voelen ons goed in de praatrondes, 
omdat we in onze moedertaal kunnen 
praten. Dat zou een voorbeeld kunnen 
zijn voor andere nationaliteiten. Ik heb 
al iemand uit Libanon meegebracht en 
iemand uit Afrika. Misschien zou het 
goed zijn om andere rondes te hebben 
in andere talen. Er zijn in Brussel veel gemeen-
schappen uit heel verschillende landen.”

Ligia DantasNadine Hubin
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Hoe kan je informele zorg  
ondersteunen  
zonder het te formaliseren?

Het Kenniscentrum WWZ stimuleerde de 
voorbije jaren het maatschappelijk debat 
over Buurtgerichte Zorg. Een belangrijk 
thema daarbij is de afstemming tussen 
informele en formele zorgverlening. Het 
onderzoek over informele zorgnetwerken 
is een stimulans om verder na te denken 
over hoe je daar beleidsmatig best mee 
omgaat.

Herwig Teugels: “De voorbije decennia is de zorg ontzettend geprofessiona-
liseerd. Dat de slinger met de vermaatschappelijking van de zorg ooit zou 
terugkomen, was te voorspellen. De vraag die vandaag op tafel ligt, is hoe je 
een goed evenwicht krijgt tussen professionele en informele zorg en hoe die 
elkaar kunnen versterken. Het is niet de bedoeling dat iemand eerst zijn 
informele netwerk volledig moet uitputten, voor hij een beroep kan doen op 
professionele zorg. Het is geen eerst-dit-en-dan-dat-verhaal, het is een 
en-en-verhaal.”

Olivia Vanmechelen: “De praktijk toont aan dat er een grote complementa-
riteit is tussen formele en informele zorg. Alle lokale projecten Buurtgerichte 
Zorg komen tot die bevinding. Wat ook steeds duidelijker wordt, is dat 
kwetsbare mensen daarin extra ondersteuning nodig hebben. Als je een zwak 
informeel netwerk hebt, kan je daar ook weinig beroep op doen. Vermaat-
schappelijking van de zorg betekent dat je die netwerken moet versterken, 
en waar nodig dus professionele ondersteuning moet inzetten.”

Herwig: “Tegelijkertijd moet je ervoor opletten om de bestaande vrijwillige 
inzet en informele zorg niet onderuit te halen. Laat de dingen zijn wat ze zijn 
en laat ons zoeken naar werkvormen waar de professionals het informele 
versterken. In een artikel over burgerkracht – zo heet dat in Nederland – las 
ik volgend voorbeeld: ‘Een vrouw neemt in een buurt een paar kinderen onder 
haar hoede om ze te ondersteunen met hun huiswerk. Eerst twee, al snel vier. 
Het is zomer, ze biedt de begeleiding in haar tuin en er komen nog een paar 
kinderen bij. Dan komt de welzijnsorganisatie haar op het spoor. Die zegt: 
mooi initiatief, kunnen we u niet faciliteren? Zo belandt het huiswerkklasje 
van deze vrouw op een locatie in de buurt van haar huis. Dat gaat een tijdje 
goed, totdat ergens in het ambtelijk apparaat iemand zich buigt over efficiënt 
ruimtegebruik en besluit een nieuw multifunctioneel centrum te bouwen 
waar voortaan alle activiteiten kunnen plaatsvinden. Zo ook het huiswerk-

Herwig Teugels, directeur Kenniscentrum WWZ
Olivia Vanmechelen, beleidsmedewerker

Het belang van  
informele netwerken 
gaat veel verder dan 
hulp geven en krijgen
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groepje, waardoor kinderen nu het verkeer moeten trotse-
ren om de plek te bereiken. De gemeente vraagt aan de 
oprichter van de huiswerkklas of zij niet wil helpen om de 
kinderen veilig de straat over te steken, zodat de ‘echte 
professionals’ de huiswerkklas kunnen 
verzorgen.’1 Zo ondergraaf je burgeri-
nitiatieven dus. Als Kenniscentrum 
WWZ zijn we daar zeer alert voor bij 
bijvoorbeeld de uitbouw van Het 
BuurtPensioen.2 Deze vrijwilligerswer-
king vormt voor veel deelnemers hun 
informeel netwerk, waarbij ook de coördinatie door vrijwil-
ligers gebeurt. De professionele inbreng beperkt zich tot 
de ondersteuning van die lokale coördinatoren en de 
omkadering van de antennes. Een gelijkaardige aanpak 
gebeurt bij verenigingen waar armen het woord nemen. 
Daar is professionele ondersteuning, maar die begeleiders 
houden de juiste distantie zonder het over te pakken.”
 
Olivia: “Hoe belangrijk die informele netwerken zijn, valt 
moeilijk te overschatten. Dat gaat veel verder dan hulp of 
zorg geven en krijgen. Zo’n informeel netwerk kan mensen 
sterker maken en een belangrijke rol spelen in processen 
van opwaartse sociale mobiliteit en integratie. Het kan 
evengoed een negatief eff ect hebben en mensen belem-
meren. Zowel de grootte, de verscheidenheid, de reikwijd-
te en het economisch en cultureel kapitaal spelen daarbij 
een belangrijke rol. De literatuur maakt een onderscheid 
tussen bonding en bridging. Bonding gaat over contacten 
in het eigen milieu met gelijkgestemden, lotgenoten, 
mensen met een gelijkaardig socio-economisch profi el. Er 
is vertrouwen, wederkerigheid, onderlinge steun, men voelt 
zich veilig en ‘onder ons’. Maar ook bridging is belangrijk. 
Bridging gaat over contacten met mensen buiten het eigen 
milieu, mensen met wie je een zwakkere band hebt. Neem 
bijvoorbeeld moeders die samen aan de schoolpoort staan 
en zo een informeel netwerk vormen. Ze kennen elkaar, 

doen een praatje, vangen misschien elkaars kinderen op. 
Vaak is er dan ook een moeder waar anderen met hun 
vragen bij terecht kunnen. Iemand die wat meer contacten 
heeft , die de weg kan wijzen naar andere netwerken. Die 

bridging is bijzonder versterkend. Het 
doorbreekt dat lotgenoten in hun eigen 
cirkeltje blijven draaien. Dat geldt 
overigens niet alleen voor zorg- en 
hulpvragen, ook voor werk zoeken, een 
woning zoeken, enz. Professionele 
ondersteuning speelt vaak een belang-

rijke rol in die bridging, om mensen een stapje verder te 
helpen, buiten hun vertrouwde kring. Dat kwetsbare 
mensen ook een kwetsbaar netwerk hebben, maakt het 
des te belangrijker.”

Herwig: “Neem bijvoorbeeld de zelforganisaties van 
mensen met een migratieachtergrond. Zij zijn zeer sterk in 
bonding en spelen een belangrijke rol in het onderlinge 
welzijn, al is die rol vaak weinig zichtbaar. Misschien 
moeten zij meer ondersteund worden in hun werking. 
Hebben ze een lokaal? Een basis aan werkingsmiddelen? 

Bonding

Bridging

Bonding

Bonding

Zelforganisaties zijn een 
schoolvoorbeeld van 

vermaatschappelijking

1 De overheid: 
een server, Nico de 
Boer & Jos van der 
Lans, in: De Groene 
Amsterdammer, 
23 01 2014.

2 Zie cahier 4: 
Het BuurtPensioen 
groeit, Kenniscen-
trum WWZ, januari 
2018.
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Hebben ze hulp nodig om een vereniging op te richten? We 
moeten vooral goed nagaan wat ze nodig hebben, maar 
zeker niet zeggen ‘kom, we zullen het voor u doen.’ Die 
verantwoordelijkheid mogen we hen niet uit handen 
nemen.”
 
Olivia: “Zelforganisaties zijn een schoolvoorbeeld van 
vermaatschappelijking van de zorg. Maar de ondersteuning 
die ze nodig hebben, mankeert vaak. In het kader van het 
sociaal-cultureel werk bestaan er federaties en er is het 
Minderhedenforum, maar die nemen niet meteen een rol 
op in het welzijnswerk. Op het terrein zien we hier en daar 
wel evoluties, zoals lokale dienstencentra en buurtwer-
king en waar zelforganisaties terecht kunnen. Bij de voor-
bereiding van het nieuwe woonzorgdecreet zien we de 
intentie om woonzorgvoorzieningen meer te laten inspelen 
op lokale dynamieken, met de nadruk op samenwerking 
tussen organisaties en verenigingen. Maar daar blijft een 
lange weg te gaan.”

Herwig: “Er zijn in Brussel 182 nationaliteiten en er zijn 
veel gemeenschappen waar we weinig van weten. Het zou 
interessant zijn om in beeld te 
krijgen hoe zij onderling zorg dra-
gen voor elkaar en hoe ze dat 
organiseren. Ervaring leert dat dat 
niet zo eenvoudig is. Je moet toe-
gang krijgen tot die gemeenschap-
pen, vertrouwen opbouwen, dat 
vraagt heel veel tijd, energie en 
geduld. Je moet er ook voor zorgen dat je hen niet overbe-
vraagt, want meewerken aan een project of een onderzoek 
vergt soms een grote inspanning, terwijl ze daar niet altijd 
meteen iets voor terug krijgen. Het zou zeker interessant 
zijn om verder onderzoek te doen naar informele zorgnet-
werken in migrantengemeenschappen.”
 

Olivia: “In het kader van het project Actief Zorgzame Buurt 
hebben we in de Brabantwijk sterk ingezet op de versterking 
van informele zorgnetwerken. Er was een vrouwengroep 
van mantelzorgers met migratieachtergrond, er was een 
zorgcoach vanuit het lokaal dienstencentrum die actief op 
zoek ging naar mensen met grote zorgnoden en een zwak 
netwerk, het solidair woonproject Biloba heeft contact met 
heel verschillende gemeenschappen … Je zou daar kunnen 
op verder bouwen en proberen een beeld te krijgen van het 
hele lappendeken aan informele zorgnetwerken die daar 
bestaan, waar er lacunes zijn, hoe je informele netwerken 
verder zou kunnen ondersteunen.”

Herwig: “LDC Aksent heeft in die buurt een aanvullende 
thuiszorgdienst die mensen thuis gezelschap houdt, mee 
naar de winkel gaat, hulp biedt in het huishouden, enz. Zij 
bereiken ouderen en zorgbehoevenden die nog niet in 
aanmerking komen voor formele thuiszorg. Naast de 
waarde van de dienstverlening, komen die projecten ook 
ten goede aan die werknemers. Die komen zelf uit een 
kwetsbare context, maar door de begeleiding en de werk-
ervaring die zij opdoen worden ze ook sterker. Zij zetten 

vaak de stap buiten hun eigen infor-
mele netwerk, wat hun gemeenschap 
ten goede komt. Als het over het 
versterken van zorg gaat, zie ik heel 
wat kansen in dergelijke sociale-eco-
nomieprojecten. Een ander initiatief 
zijn de samenlevingsdiensten waar 
jongeren tussen 18 en 30 jaar bijvoor-

beeld gaan helpen in een woonzorgcentrum en ook 
ouderen bezoeken die thuis wonen. Dat die student een 
half jaar deel uitmaakt van een oudere zijn netwerk is geen 
structurele oplossing, maar het kan wel deel zijn van een 
totale oplossing.”
 

Informele zorgnetwerken 
zijn een belangrijke  
schakel in zorgzame  

buurten
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Hoe kunnen we informele  
zorgnetwerken van kwetsbare 
Brusselaars zo goed  
mogelijk ondersteunen?

Olivia: “Het onderzoek over zorgnetwerken toont aan dat 
er heel veel Brusselaars zijn die niemand hebben om op 
terug te vallen. Vermaatschappelijking van de zorg houdt 
in dat we die individuen moeten blijven opzoeken. Dat 
vraagt mensen die de buurt kennen en oog hebben voor 
bewoners die weinig contacten hebben. Het gaat telkens 
om kwetsbare mensen, maar evengoed anderen, die op 
een bepaald moment een beroep moeten kunnen doen op 
informele zorg, al dan niet als tussenstap naar formele 
zorg.”

Herwig: “Het onderzoek over informele zorgnetwerken 
krijgt hoe dan ook een vervolg. Dat doen we samen met 
het CAW, Samenlevingsopbouw, en het Brussels Platform 
Armoede. Het doel is om met de onderzoeksresultaten, de 
inzichten van de sector en de getuigenissen van de mensen 
in armoede tot beleidsaanbevelingen te komen. Als we 
nadenken over ondersteuning, moeten we dat misschien 
op buurtniveau bekijken. Als je in dezelfde buurt enkele 
burgerinitiatieven hebt, een antenne van Het BuurtPensi-
oen, actieve zelforganisaties, een gaarkeuken, een soci-
aal-economieproject, een samen levingsdienst, parochie- 
en moskee werkingen, een zorgcoach … alles samen vormt 
dat een groter geheel. Als je beter in kaart brengt wat er 
leeft in een buurt, kan je ook beter nadenken hoe je dat 

informele kan ondersteunen zonder het te professionalise-
ren of te formaliseren.” 

Olivia: “In februari 2019 organiseert het Kenniscentrum 
WWZ een Staten-Generaal met als hoofdthema ‘toegang 
tot welzijn en zorg’. Het gaat dan niet over de kwaliteit van 
de zorg, wel over de toegankelijkheid. Wat maakt dat 
iemand al dan niet de weg vindt naar een dienst of een 
organisatie? Tijdens de voorbereiding houden we groeps-
gesprekken met ouderen, psychisch kwetsbare mensen, 
mensen met een beperking, thuislozen, mensen in armoe-
de, zelforganisaties, enz. Als je op het terrein komt, hoor 
je meestal de stem van de professional, terwijl ook cliënten 
en kwetsbare mensen dikwijls blij zijn dat ze hun verhaal 
kunnen doen. Die verhalen leren ons veel over de rol van 
familie, buren en kennissen in de onderlinge zorg en 
ondersteuning. Als Kenniscentrum WWZ willen we blijvend 
aandacht hebben voor informele zorgnetwerken, en hoe 
die op een passende manier kunnen ondersteund worden.”
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Vermaatschappelijking  
mag geen eufemisme zijn  
voor individualisering

Jan Vranken is vooral gekend 
door het werk van de Onder-
zoeksgroep Armoede Sociale  
Uitsluiting en de Stad (OASeS) 
aan de Universiteit Antwerpen.  
Al sinds de jaren 90 heeft hij  
aandacht voor sociale netwerken 
van armen. We vroegen hem naar 
zijn visie op de verschuivingen  
in het Vlaams welzijns- en  
gezondheidsbeleid en op de  
vermaatschappelijking van de 
zorg. 

“Al begin jaren 90 stelden we vast dat armoede niet alleen raakt aan de indivi-
duele kansen van een persoon, maar dat ook de inbedding in de omgeving 
een belangrijke rol speelt. Ik herinner me een opmerkelijk interview met  
iemand die een grote som achterstallig kindergeld gekregen had. Dat kon hij 
echter niet vertellen aan zijn familie en kennissen, want dan zou hij verplicht 
zijn om dat geld uit te delen en was hij alles meteen kwijt. Hij wilde dat geld 
liever investeren, en daarom had hij - al kon hij amper lezen - een Encyclope-
dia Britannica gekocht. Achteraf zou hij die kunnen verkopen, weliswaar aan 
een veel lagere prijs, maar volgens hem was dat de enige manier om dat geld 
niet kwijt te spelen. Om die logica te kunnen begrijpen, moet je die netwer-
ken kennen.”

U maakt vaak het onderscheid tussen sterke en zwakke banden.
“Sterke banden zijn de relaties met mensen uit je directe omgeving. Ze bieden 
vaak emotionele steun en zijn belangrijk voor je welzijn. Voor mensen in 
armoede bestaan die sterke banden meestal uit mensen zonder middelen. 
De zwakke banden zijn de relaties buiten je eigen milieu. Ze zijn affectief 
minder nabij, maar geven toegang tot de samenleving. Waar je een job kan 
vinden of iets kan huren, kom je eerder te weten via zwakke banden. Die zijn 
erg belangrijk om gebruik te kunnen maken van wat de samenleving te bie-
den heeft. Mensen in armoede missen vaak die zwakke banden, terwijl 
iemand uit de middenklasse vaak sterke relaties combineert met een brede 
waaier aan zwakke banden. Het onderscheid tussen sterke en zwakke banden 
helpt om de relatie tussen armoede en sociale netwerken beter te begrijpen. 

We onderzochten ook de opwaartse sociale mobiliteit bij mensen die in  
armoede opgroeiden. Je geraakt pas uit de armoede als je ook aanvaard 
wordt in de nieuwe netwerken waarin je terecht komt. Neem bijvoorbeeld  
iemand in armoede die een nieuwe job bemachtigt. Als je dan niet aanvaard 
wordt door de collega’s, hou je dat niet vol en beland je binnen de kortste  
keren terug in je vroegere situatie. Mensen in armoede hebben netwerken 
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nodig, maar moeten er ook als waardevolle mensen wor-
den erkend.”

Sluiten de resultaten van het onderzoek over zorg-
netwerken daarbij aan?

“Dit onderzoek wijst op een interessant onderscheid  
tussen middenklassers en mensen in armoede. We 
weten al langer dat mensen in armoede vaak weinig 
zwakke banden hebben. Dit onderzoek toont aan dat 
ook de sterke banden in hun netwerk – familie en vrien-
den – niet alleen minder economisch en cultureel kapi-
taal hebben, maar ook minder emotionele ondersteu-
ning en zorg kunnen bieden. De sterke banden van 
mensen in armoede dragen minder bij tot hun welzijn, 
dan de sterke banden van mensen uit de middenklasse. 
Wat ook opvalt in dit onderzoek is dat er zoveel Brusse-
laars zijn met nauwelijks of geen netwerk. Dat lijkt me 
typisch voor de grootstad. Mensen trekken daar vaak 
naartoe om te ontsnappen aan soms knellende familiale 
banden. In Antwerpen bijvoorbeeld is dat isolement 
minder sterk aanwezig.”

U bent erg kritisch over de term vermaatschappelij-
king van de zorg.

“Die term wordt al te vaak oneigenlijk gebruikt. Hij ver-
bergt waar men echt mee bezig is. Eigenlijk is de term 
vermaatschappelijking een eufemisme voor het tegen-
overgestelde, met name de individualisering van de zorg. 
Als ik over vermaatschappelijking praat, praat ik over het 
middenveld. Dat is echter niet de betekenis die minister 
Vandeurzen eraan geeft. Volgens hem moeten we steeds 
meer vertrekken vanuit de kracht van mensen en hun 
netwerken, om pas als het niet anders kan een beroep te 
doen op het institutionele model van sociale zekerheid. 
Terwijl sociale netwerken niet over het maatschappelijk 
niveau gaan maar over het individuele microniveau van 
mensen. Vermaatschappelijking van de zorg gaat in de 

praktijk om een shift van maatschappelijke opdrachten 
naar persoonlijke verantwoordelijkheden, de shift van 
een institutioneel model van sociale bescherming naar 
een model waar de overheid pas ingrijpt wanneer indivi-
duen, lokale netwerken of gezinnen het niet aankunnen. 
Dat is een totale omkering. 

De individualisering van de zorg kan voor iedereen 
nefast zijn, ongeacht je sociale positie. Maar er is een 
groot risico op het Mattheüseffect, voor mensen in 
armoede zal het nog moeilijker worden. Als mensen uit 
de middenklasse iets overkomt, hebben zij meestal een 
voldoende sterk netwerk om op terug te vallen. Terwijl 
mensen in armoede dat sociaal kapitaal niet hebben en 
verder in de problemen raken. Zij hebben te weinig mid-
delen om een beroep op te doen. Ik beweer niet dat er bij 
de geïnstitutionaliseerde zorg geen drempels zijn, maar 
eens je die overwonnen hebt en toegang hebt tot de 
hulpverlening, word je volwaardig behandeld en krijg je 
het volledige pakket aan hulp waar je recht op hebt. Bij 
de individualisering van de zorg ben je in belangrijke 
mate afhankelijk van de middelen die in je omgeving 
beschikbaar zijn en van de welwillendheid van die omge-
ving om hulp te bieden. Mensen in armoede die in de 
problemen raken, moeten zichzelf dan maar zien te red-
den. Ze moeten zich bij wijze van spreken aan hun eigen 
haar uit het moeras trekken. Terwijl mensen met sterke 
netwerken een koord krijgen toegeworpen om zich aan 
op te trekken.”

U waarschuwt ook voor de persoonsvolgende finan-
ciering in de sector personen met een handicap.

“Voor sommigen is dat een goed systeem, maar niet voor 
iedereen. De voortrekkers van die financiering ijverden 
voor een persoonlijke rugzak die meer zelfstandigheid en 
meer vrijheid zou bieden. Sommige personen met een 
handicap zullen daar optimaal van profiteren. Maar 
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anderen zullen daar mee in de problemen komen, omdat 
zij dat budget niet kunnen beheren, hun geld verkeerd 
besteden, slechte raad krijgen over wat ze met die mid-
delen moeten doen, enz. Heel wat personen met een 
handicap zijn kwetsbaar, laaggeschoold, leven in armoe-
de. Dan moet je zo’n systeem inbedden in een structu-
reel beleid. Want met dat persoonlijk budget kan je bij-
voorbeeld geen preventief beleid voeren of organisaties 
in het leven roepen. Alles wordt geïndividualiseerd.”

Welke rol ziet u weggelegd voor buurtnetwerken?
“Men heeft lange tijd het buurtniveau gekoesterd als plek 
om mensen samen te brengen. In de moderne samen-
leving is dat echter niet meer het geval. De buurt is  
gewoon de plaats waar mensen overnachten - ze gaan 
’s morgens naar hun werk, ’s avonds komen ze terug, er is 
geen buurtleven meer. De belangrijkste persoonlijke  
sociale netwerken spelen zich niet meer af in de buurt, 
maar op het werk, op school, in het verenigingsleven.  
Familie- en vriendennetwerken spreiden zich bovendien 
uit over meerdere steden en landen, in welke buurt je 
dan woont speelt geen rol.

Buurtnetwerken kunnen echter wel een buffer vormen 
om de vermaatschappelijking van de zorg uit dat indivi-
dualistische model te halen. In een buurtnetwerk komen 
immers heel wat informatie en middelen samen, veel 
meer dan in het persoonlijk netwerk van iemand in 
armoede. Zo’n buurtnetwerk haalt hen uit hun isolement 
en opent hun wereld. In die buurten moeten dan ook 
instituties aanwezig zijn - niet enkel zorgverleners maar 
ook zelforganisaties, buurtantennes, winkels, enz. Dan 
geraakt zo’n netwerk meteen maatschappelijk ingebed 
en dat is belangrijk. Ik ben daar een groot voorstander 
van, zolang het geen excuus is van de overheid om zich 
terug te trekken. De structurele ondersteuning van die 
netwerken is een maatschappelijke verantwoordelijkheid.”
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Wat als er geen netwerken 
zijn? 
Sociale professionals moeten 
hun comfortzone verlaten
Sylvia Hubar (2018)

Sylvie Hubar werkt dagelijks in 
een wijkgezondheidscentrum. 
“We moeten uit onze comfort-
zone treden en onze focus ver-
leggen naar cliënten en hun 
netwerken. Die zorgen vaak 
voor doorbraken in complexe 
situaties. Maar dat gebeurt 
zelden of nooit zonder de inzet 
van professionals. Het is een 
win-win. Ik geloof in deze vorm 
van vermaatschappelijking. We 
moeten de natuurlijke steun-
bronnen van de cliënt en zijn 
omgeving maximaal benutten. 
Minder zitvlakhulpverlening en 
meer outreach. Al mag de slin-
ger niet doorslaan. Sociale 
professionals moeten niet de 
familie of de buurt bezetten, 
maar mee mogelijk maken dat 
er weer verbinding komt tus-
sen mensen.”

Netwerkend versterken in de 
jeugdhulp. 
Wat vinden begeleiders en 
gezinnen?
Lieven Fierens, 
Joris Van Puyenbroeck (2016)

Drie jeugdhulporganisaties 
gingen met jongeren en hun 
netwerk aan de slag. Het net-
werk nam taken op zich zoals 
een oogje in het zeil houden, 
binnenspringen, regelmatig 
vragen hoe het gaat, de jonge-
re mee naar school nemen, 
een school zoeken, op tijd wek-
ken, helpen met facturen, rus-
tig praten over problemen, een 
tandenborstel leggen bij de 
grootouders, logeren bij fami-
lie… Het netwerk meer betrek-
ken leidt tot betere circulatie 
van informatie, meer prakti-
sche hulp, meer begrip voor de 
situatie en het gevoel er min-
der alleen voor te staan. Maar 
door problemen te delen geef 
je ook een deel privacy prijs, of 
krijg je in de plaats van steun 
confl icten.

Persoonlijke netwerk-
versterking bij mensen in 
armoede
Hoger Instituut voor 
Gezinswetenschappen Odisee 
(2018)

Om de sociale netwerken van 
mensen in armoede te verster-
ken, bestaan er initiatieven 
zoals cursussen ‘sociaal com-
petenter worden’, buddy-wer-
kingen, hulpverlening in de 
informele context, betrokken-
heid in de buurt, vrijwilligers-
werk, enz. Dit onderzoek toont 
dat de betrokkenen deze ver-
sterking van persoonlijke con-
tacten zeer zinvol vinden. Maar 
als het gaat om de strijd tegen 
armoede moeten de verwach-
tingen getemperd worden. 
Daarvoor zijn structurele 
maatregelen en een volwaar-
dig inkomen nodig.

Bind-Kracht in armoede, 
leefwereld en hulpverlening
Kristel Driessens, 
Tine Van Regenmortel (2006)

Bind-Kracht wil de kwaliteit 
van de hulpverlening aan men-
sen in armoede verbeteren. 
Deze aanpak verbindt sociolo-
gische en psychologische 
inzichten, de leefwereld van 
mensen in armoede en kracht-
gerichte hulpverlening en the-
orie en praktijk. Hoe ervaren 
mensen in armoede uitsluiting 
en sociaal isolement? Waaruit 
bestaat hun veerkracht? Welke 
mechanismen spelen een rol in 
de armoedespiraal? Hoe kun-
nen hulpverleners en arme 
hulpvragers samen op weg 
aan empowerment, maatzorg 
en een krachtgericht cliënt-
overleg werken? Deze kennis 
van mensen in armoede, aca-
demici, hulpverleners en vrij-
willigers wordt samengebracht 
in vormingsprogramma’s.

Persoonlijke 
netwerkversterking bij 

mensen in armoede
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Bruggen over woelig water: 
Is het mogelijk om uit de 
generatie-armoede te 
geraken?
Rebecca Thys, Wies De 
Raedemaecker, Jan Vrancken 
(2004)

Kunnen generatie-armen 
ontsnappen uit de armoede? 
Op het eerste gezicht lijkt dit 
uitgesloten. En toch gebeurt 
het. In vele generatie-arme 
gezinnen slaagt een van de 
kinderen erin een leven op te 
bouwen dat de armoede 
overstijgt. Uit dit onderzoek 
blijkt dat onderwijs, werk of 
een betere woning niet vol-
staan als hefb oom, maar dat 
sociale netwerken en onder-
steunende relaties evenzeer 
nodig zijn. 

http://atlas.cbai.be

Deze website brengt meer dan 
230 Franstalige verenigingen 
in kaart die in Brussel aan 
sociale cohesie werken, waar-
onder veel zelforganisaties. 
Iedereen die hulp zoekt bij 
schoolondersteuning, lezen, 
Frans leren of nieuwkomers 
verwelkomen, kan hier terecht. 
Dit overzicht stelt lokale coör-
dinaties, verenigingen en 
maatschappelijk werkers ook 
in staat om alle informatie te 
vinden voor contacten en 
samenwerking.

Het gemankeerde (t)huis
Een visuele antropologie 
over de woonpraktijken van 
ouderen in Brussel
Isabelle Makay & 
Leeke Reinders (2016)

Aan de hand van gesprekken 
en fotoreportages vertellen 
ouderen hoe zij hun dagelijk-
se leefwereld structureren, 
rekening houdend met hun 
beperkingen en met de 
obstakels in hun omgeving. 
Het boek geeft  inzicht in hun 
coping-strategieën, de bete-
kenis die zij aan hun woon-
omgeving toekennen, en 
hoe zij die omgeving inrich-
ten en tot hun thuis maken. 
Zij vertellen over boodschap-
pen doen, waar en hoe zij 
eten, hoe ze omgaan met 
fysieke obstakels, en hoe 
hun informele sociale net-
werken zich verhouden tot 
professionele hulpverleners. 

deze publicatie is te verkrijgen bij het 
Kenniscentrum WWZ

Tijd voor Sociaal Beleid. 
Armoedebestrijding op lokaal 
niveau
Armoede en Sociale uitsluiting, 
jaarboek 2017 OASeS: Cen-
trum Ongelijkheid, Armoede, 
Sociale Uitsluiting en de Stad

Dit rapport maakt een jaarlijk-
se stand van zaken van het 
sociaal beleid en de armoede-
bestrijding in België. In 2017 
werd daarbij samengewerkt 
met de 59 verenigingen van 
het Netwerk tegen Armoede. 
Welke knelpunten komen zij 
tegen in het dagelijkse leven? 
Wat zijn mogelijke oplossin-
gen? Hoe kunnen zij hun rech-
ten ten volle uitoefenen? Zij 
bieden ook ‘recepten voor 
lokaal beleid in de strijd tegen 
armoede. Een grondrechten-
benadering vanuit de kennis 
en ervaring van mensen in 
armoede.’ Het Kenniscentrum 
WWZ werkte mee aan het arti-
kel over de rol van zelforgani-
saties in het lokaal sociaal 
beleid.
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